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_______________________________ 

Nieuwsbrief 
van de Interkerkelijke Gemeente 

Guardamar del Segura ‘De Hoeksteen’ 

_______________________________ 

 
 

 
Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en 

toeristen aan de Costa Blanca. 
Kerkzaal: Los Angelos, Plaza de los Halcones 27, 

0318 Torrevieja 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur in de kerkzaal 

Predikant: Henk van den Born 
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De Heer is waarlijk opgestaan! 

 
 

Het graf is open en verlaten, als teken van verloren strijd, 
in doodsangst vluchten de soldaten, paniek heerst alom wijd en zijd. 

 
Ze kunnen het haast niet geloven, de leerlingen zijn zeer ontdaan, 

het gaat hun klein verstand te boven, een schokgolf in hun broos bestaan. 
 

Tot Christus Zelf, met hen bewogen, hen opzoekt in hun diep verdriet, 
want Hij is vol van mededogen, voor wie gelovig op Hem ziet. 

 
Nu móeten zij het wel geloven en al hun blijdschap breekt zich baan. 

Al gaat het hun verstand te boven, 't is waar: de Heer is opgestaan. 
 
De grote vijand is verslagen, gedoemd tot siddering en angst, 
geboeid tot aan zijn laatste dagen, want eeuwig leven duurt het langst. 

 
Een nieuwe lente is begonnen, verrassend keerpunt in de tijd. 

Waar dood en graf zijn overwonnen, straalt leven tot in eeuwigheid 
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Van de redactie 
 
 

 
 

Beste gemeente, 
 

Wat een heerlijk gegeven dat degenen, die in 
Spanje verblijven, elkaar weer kunnen ontmoeten 

in de kerk. Elkaar persoonlijk weer kunnen zien en 

spreken, de gemeenschap ervaren als broeders en zusters onder elkaar. 
Wat hebben we dat gemist! En laten we hopen dat de omstandigheden zo 

blijven. 
 

Vandaag mogen we het Paasfeest vieren, dat vooraf is gegaan door Goede 
Vrijdag, waarop onze Heiland vrijwillig Zijn leven heeft gegeven voor ons  

zondige mensen. Wat moet God de Vader veel van Zijn schepping houden, 
dat Hij het Liefste wat Hij had, heeft opgeofferd om ons zondige mensen 

te redden van de eeuwige dood.   
 

Wat hebben we een geweldige God! 

 
 
 

Even iets over mijzelf. Afgelopen 17 maart heb ik dan eindelijk de nieuwe 

knie gekregen. De operatie zelf is heel erg meegevallen, alleen wat daarna 
komt is best heftig. Maar… dat wist ik en zoals het er nu naar uitziet, gaat 

het in opgaande lijn. 
 

Ik wens jullie allen, of je nu in Spanje bent, in Nederland of België, een 
hele gezegende dag toe. Geniet van het feest en van elkaar. 

 
Een hartelijke groet van 

Anneke Nijhof 

 
 
 
De kopij voor de Nieuwsbrief van mei moet uiterlijk 20 april bij mij binnen 

zijn redactie@iggds.nl 

mailto:redactie@iggds.nl
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Mededelingen van de      
kerkenraad 

 
 

 

Beste gemeente, 
 
 

Deze Nieuwsbrief verschijnt op de eerste Paasdag, de dag dat we de 
opstanding van onze Here Jezus gedenken en vieren. Wat een groot 

wonder, wat een feest. 
En wat een feest dat we dit ook weer in de kerk mogen vieren. 

 
Zoals u allen hebt kunnen lezen zijn we ook weer gestart met de 

inspiratie-ochtenden. Op het moment van dit schrijven hebben we net de 
eerste bijeenkomst weer gehad met een geweldige opkomst van 

16 mensen. De blijdschap om elkaar weer te ontmoeten en samen te 

kunnen zijn, was groot. 
 

Na een periode dat onze regio, de communidad Valenciana, de meeste 
Coronabesmettingen van Spanje kende, heeft onze regio nu juist het 

laagst aantal besmettingen. Wij hopen dat deze lijn doorzet en dat 
we ook de mensen, die we al zolang missen, hier weer snel mogen 

ontmoeten. 
Merkwaardig is wel dat buitenlanders weer van harte welkom zijn in de 

provincie Alicante en Valencia, maar dat de residenten en inwoners de 
provincie niet uit mogen. 

 
Als kerkenraad vergaderen we iedere vrijdagochtend digitaal. Henk, Jos 

en ondergetekende vanuit de pastorie, waar we een Skypeverbinding 
hebben met Anneke, Bernhard en Gijs. Het is ontzettend plezierig dat 

deze mogelijkheid er is en houdt ons op afstand, toch bij elkaar. 

Zo zijn we met een aantal gemeenteleden druk met zoeken naar een 
geschiktere locatie voor onze kerkdiensten. 

 
Tot slot zijn de weersomstandigheden hier in Spanje enorm veranderd. In 

het binnenland van de provincies Alicante en Valencia heeft het weer 
gesneeuwd en daalden de temperaturen op sommige plaatsen met circa 

20 graden en is het overal koud geworden. 
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Ik wens u namens de kerkenraad gezegende paasdagen.  

 
 

Fred van den Heuvel, 

voorzitter 
 

 
 

 

Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen 
 
Omdat de kerkenraad elke vrijdag vergadert, zullen de besluiten in 

volgorde van datum hieronder vermeld worden. Alle kerkenraadsleden 
hebben deze vergaderingen bijgewoond, sommigen via Skype. Alle 

vergaderingen werden met gebed geopend en gesloten. 

 
 26 februari 2021  

- Fred deelt mee dat er wat Corona betreft een aantal versoepelingen 
zijn doorgevoerd. De restaurants kunnen weer open tot 18.00 uur, 

de druk op de ziekenhuizen neemt af, maar helaas mag de kerk nog 

niet open. 
- Er zal – ook weer wegens Corona – dit keer in februari geen 

leden/jaarvergadering zijn. Waarschijnlijk schuift dit door naar 
september of oktober. 

- De kascontrole zal dit jaar worden uitgevoerd door Irene de Jong en 
Ad Korevaar.  

- Omdat er na de viering van het Heilig Avondmaal in november 2020 
geen Avondmaalscollecte is gehouden voor een goed doel, zal 

Bernhard de Vries dit via de Nieuwsbrief alsnog aan de orde stellen. 
- Jos heeft enkele dames bereid gevonden om toe te treden tot het 

pastorale team. Later wordt u daar nader over bericht. 

 
5 maart 2021 

- Het blijkt dat Benidorm op 7 maart de kerkdeuren weer opent. De 

kerkenraad is van mening dat dat eerst beter onderzocht moet 

worden alvorens wij als kerk ook weer gaan starten. 

- We besluiten dat, zodra het mooie weer aanhoudt en de 

versoepelingen van kracht blijven, de bijbelstudies op woensdag 

weer kunnen starten omdat we die buiten kunnen houden op het 

terras. Zodra dit een feit is, hoort u daarover meer via de scriba. 

- Binnenkort vindt de kascontrole plaats. Bernhard zal u in deze 

Nieuwsbrief uitgebreid informeren. Ook zal hij melden dat Fred 

bereid is om zijn ambtsperiode als ouderling/voorzitter, die vorig 

jaar november na vier jaar was afgelopen, met twee jaar te 

verlengen. 
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 12 maart 2021 
Op woensdag 17 maart zal de bijbelstudie weer aanvangen met 

maximaal 15 personen. Omdat de weersomstandigheden hopelijk  

gunstig zullen zijn, kan dit buiten op het terras. De gemeente zal 

hier een mail over ontvangen. 

- We hopen dat we de zondag vóór Pasen (28 maart) de kerk weer 

kunnen openen met een bezetting van maximaal 30 personen. Ook 

hierover zal de gemeente weer worden geïnformeerd. 

- De Nieuwsbrief van april zal niet op 1 april worden verzonden, maar 

op 1e Paasdag. 

- Het is nog niet zeker of ds. Jan Brussaard en zijn vrouw voor de 

maanden mei en juni naar Spanje zullen komen. Mochten zij 

besluiten niet te komen, dan zijn Henk en Carla van den Born bereid 

deze twee maanden te blijven. 

 

19 maart 2021 
- Door de versoepelde maatregelen rond Corona wordt besloten dat 

de kerk weer wordt geopend op zondag 28 maart met maximaal 30 

personen. 

- Ook zullen we – na overleg met de eigenaar van het pand – een 

dienst houden op Goede Vrijdag 2 april om 17.00 uur en op 

Hemelvaartsdag 13 mei, tijdstip nog niet bekend. Dit nog onder 

voorbehoud. De gemeente wordt voor wat betreft de Goede Vrijdag 

op de hoogte gebracht via de mail en voor Hemelvaartsdag in de 

Nieuwsbrief van mei 2021. 

- Aan Mercedes is namens de kerk € 500,-- overhandigd voor de tijd 

dat zij de gemeente niet heeft kunnen dienen met haar orgelspel 

door de sluiting van de kerk. Ze was daar zéér dankbaar voor en 

heeft beloofd het goed te besteden. 

 
 

26 maart 2021 
- Na ongerustheid bij een van de leden is nogmaals onderzoek gedaan 

naar de hoeveelheid mensen die de kerkdienst mogen bijwonen. 

Fred deelt mee dat er een maximale bezetting mag zijn van 30% 

van de zitplaatsen. Dit betekent dus 40 personen. Hierbij moeten 

wel de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. 

- Op een vraag van Bram de Smidt is besloten dat één van de 

aanwezigen in de kerkdienst op afstand hardop mag zingen. Dit in 

overleg met de predikant. 

- Ook is gevraagd de kerkdienst weer om 11.00 uur te laten 

aanvangen. Echter, om praktische redenen (overlast vanuit andere 

ruimtes) is de aanvangstijd van de dienst juist een half uur eerder 



Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 3  
no. 10 – april 2021 

 

8 
 

gepland. Mochten er rond de tijd van 11.00 – 12.00 uur geen 

andere activiteiten plaatsvinden, dan wil de kerkenraad dit alsnog 

overwegen. 

- Gevraagd is om op Pasen het Heilig Avondmaal te vieren. De 

kerkenraad acht dit geen goed idee, omdat we bij het Heilig 

Avondmaal de dood van de Here Jezus gedenken. Op Pasen echter 

vieren we het feest van Zijn opstanding. Afgesproken is de 

gemeente op de hoogte te stellen dat we dit gaan doen op de 

zondag ná Pasen. 

 

2 april 2021 
- Gemeld wordt dat Bram de Smidt op zondag 28 maart, in overleg 

met de predikant, als enige en op afstand, tijdens de kerkdienst 

heeft gezongen. De kerkenraad vindt dit voor herhaling vatbaar en 

nodigt ook anderen uit om hier bij toerbeurt aan mee te werken. 

- De tuin van de pastorie is op verzoek van de eigenaar met een paar 

gemeenteleden opgeknapt en ziet er weer heel verzorgd uit. Als 

dank tracteerde Fred op taart.  

- Gebleken is dat er op zondag 28 maart mensen aanwezig waren die 

tijdens de kerkdienst geen mondkapje droegen. Volgens de laatste 

regels van de Spaanse overheid is men verplicht in openbare 

ruimtes een mondkapje te dragen. Bij aanvang van de dienst zal 

hier nogmaals op gewezen worden.  

- Ds. Jan Brussard en zijn vrouw Janie zullen de maanden mei en juni  

als predikantenechtpaar onze kerk dienen. 

 

Anneke Nijhof,  

scriba 

  

De financiën over 2020 van de gemeente en het rooster 

van aftreden van de voorzitter. 
 
Door de Coronarestricties is het niet mogelijk geweest een kascontrole op 

de jaarcijfers uit te voeren. Toch vindt de kerkenraad het wenselijk om de 
gemeente te informeren over het financiële wel en wee van de gemeente. 

Tevens constateerde onze voorzitter Fred, dat zijn termijn van vier jaar 
afgelopen november is verstreken. Daar zal ik aan het eind van mijn 

verhaal op terug komen. 
 

Het jaar 2020 is voor alle kerkelijke gemeenten en ook voor die van ons 

een bijzondere geweest. Een groot aantal zondagen moesten wij de 
kerkdienst missen en voor velen van ons was het ook niet mogelijk om 

naar Spanje af te reizen. Gelukkig hebben velen van u extra bijgedragen 
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om het tekort aan collecte-opbrengsten te compenseren (€ 2198,--), 

waarvoor hartelijk dank. 
 

Over 2020 laat het resultaat kerk een tekort van € 97,-- zien. Dit valt op 

het eerste gezicht mee. Het resultaat is echter geflatteerd door de gulle 
schenking door Bram en Elske de Smidt van een auto aan onze gemeente 

ter waarde van € 3200,-- (officiële overdrachtswaarde). Zonder deze 
bijzondere gift zou het tekort dus € 3.297,-- zijn. Bij de diaconie is 

daarentegen sprake van een batig saldo van € 1.438,--. In 2020 hebben 
wij slechts één project vanuit de avondmaalscollecte uitbetaald, terwijl we 

in een normaal jaar dit zo’n zes keer doen (per keer € 350,-- minus 
opbrengst avondmaalscollecte). Ook is de financiële ondersteuning van 

(veelal Spaanse) gezinnen veel beperkter geweest. De bijzondere 
kerstpakketten-actie is volledig bekostigd uit de opbrengsten van de twee 

daarvoor bestemde collecten en bijdragen via de bank. Voor wat betreft 
de vermogens positie: het kerkelijk vermogen is licht gedaald tot  

€ 13.202,-- die van de diaconie is gestegen tot € 12.495. Bedenk bij de 
genoemde cijfers, dat deze nog door de kascontrole commissie (Irene de 

Jong en Ad Korevaar) moeten worden gecontroleerd en door de nog te 

houden  ledenvergadering moeten worden goedgekeurd. De kerkenraad 
hoopt, dat dit na verlichting van de Coronabeperkingen ergens in de 

tweede helft van dit jaar D.V. kan plaatsvinden. 
 

Ook in 2021 gaan wij veel kerkdiensten en dus ook collecte-opbrengsten 
missen. Mag ik weer een beroep op u doen om extra bij te dragen om dit 

jaar financieel goed door te komen? U kunt deze bijdragen storten op 
onze bankrekening bij Caixabank ES 41 2100 6225 1602 0002 1905. 

Alvast hartelijk dank!! 
 

Verder wil ik u ook nog kort informeren over de problemen met de 
Caixabank vanaf afgelopen december. Het komt erop neer, dat wij op dit 

moment geen toegang hebben tot onze bankrekeningen. Telefonisch is de 
bank niet toegankelijk en hoewel men de beschikking heeft over 

telefoonnummers en e-mail adressen van de leden van de kerkenraad 

worden wij niet geïnformeerd. Na ongeveer 8 bezoeken van Fred en Jos 
(buiten en binnen in de rij wachten, soms wel een half uur) aan het 

bankfiliaal is nu duidelijk, dat wij een notarieel bewijs van de kerk en van 
de bestuurders moeten aanleveren. Fred en Jos zijn hiermee doende en 

we hopen, dat we binnenkort weer toegang tot onze bankrekeningen 
hebben. 

 
En dan nu het rooster van aftreden van onze voorzitter (zijn termijn is 

afgelopen november afgelopen). Normaal gesproken zou in de te houden 
ledenvergadering, die we vóór Corona in februari of maart pleegden te 

houden, aan de leden zijn voorgelegd om zijn termijn al dan niet met twee 
jaar te verlengen. Maar daarop zullen we tot later in het jaar moeten 

wachten. Fred is bereid het voorzitterschap te blijven voortzetten, dus 
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voorlopig geen probleem. Maar wij vinden het toch wel gepast, om u te 

informeren, dat wij een voorzitter hebben met oneerbiedig gezegd een 
‘over de datum’ probleempje. Maar we hopen, dat Fred nog geruime tijd 

aanblijft als voorzitter! 

Het rooster van aftreden van de overige leden van de kerkenraad is als 
volgt: 

• Anneke Nijhof   februari 2024 

• Fred van den Heuvel  november 2020 

• Jos Vanhoutte   mei 2023 

• Gijs van de Kolk   februari 2022 

• Bernhard de Vries  februari 2022 

Ik hoop u binnenkort weer in Spanje te ontmoeten en wens ons allen een 
gezegend Pasen. 

 
Bernhard de Vries, 

ouderling/kerkrentmeester 

 
 
 

 Van de predikant 
 

 
Dan wordt het Pasen! 
 

Het verhaal de eeuwen door… 
van dat Kruis en van de 

Opstanding!  
 

 

 
Hoe vaak hebben u en ik het niet gehoord? Het blijft 

je fascineren! 
Waarom? Omdat het zo anders gebeurd is, dan dat 

wij het ingevuld zouden hebben. 
‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen 

mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem 
liefhebben.’ (1 Korintiërs 2:9) 

 
Zelf ervaar ik de Bijbel al heel lang en steeds meer als een Profetisch 

boek, wat eertijds beloofd werd, geschiedt weldra. Jezus’ dood aan het 
kruis was een daad van gehoorzaam zijn. Daardoor is Hij ook de Weg, de 

Waarheid en het Leven geworden en opende Hij zo de weg naar de Vader. 
Jezus, Middelaar geworden tussen God en mensen. 
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Tweede Paasdag 1962. Ik maakte een doorsteek door de jungle vanaf het 
strand naar onze bivak. Er was wel een pad, maar dat was nogal een 

omweg. Na enige tijd kwam ik weer bij dezelfde Sagoboom uit. Oriënteren 

in de jungle is moeilijk, één groene massa van bomen, lianen en bladeren. 
Ik raakte lichtelijk in paniek en dan toch maar weer proberen. Ineens bij 

een moeras zag ik boomstammetjes dwars in het drassige moeras liggen. 
Een oud Papoeapad en zo ben ik eruit gekomen. 

 
Gered door een Papoeapad, dacht ik toen, maar later werd het: ‘Ik liep 

verloren, maar U redde mij. Zoveel liefde, toen ik was afgedwaald, zocht 
U naar mij. Nu ben ik veilig in de hand van God.’  

Dankzij de weg die Jezus is gegaan. 
 

Elk jaar wordt het weer Goede Vrijdag en Pasen. Zo mogen wij ook dit 
jaar stilstaan bij de dood en de opstanding van Jezus. En dat heeft een 

enorme betekenis voor ieder van ons, ook hier in Spanje, waar we nu 
sinds kort weer samen mogen komen en dat feest ook met elkaar mogen 

delen in woord, gebed en luisteren naar de liederen, want zingen mogen 

we nog even niet. 

 

Gelukkig, door Jezus is het volbracht! Zo zag het er niet naar uit met die 

doornenkroon en Gethsemane en dat vreselijke kruis en die stikdonkere 

nacht die volgde.  

Hij is waarlijk opgestaan!  

Maar dat had een diepere bedoeling: opdat ’t ook met ons goed zou 

aflopen! ‘lk leef en gij zult leven’,  zegt Hij… 

De Heer heeft met Zijn lijden en Zijn opstaan u en mij op ’t oog gehad. In 
Jezus heeft God ons laten zien, dat Hij niet onze dood wil, maar dat wij 

met Hem zullen leven! 

 

Gezegend Pasen! 
Ds. Henk van den Born 

 
 

    Pasen 2021 

 

Al meer dan een jaar worden we beperkt in onze levensvrijheid. Een even 
onzichtbaar als krachtig virus houdt de wereld in een haast ijzeren greep. 

Winkels dicht, evenementen ondenkbaar, concerten afgelast, kroegen en 

restaurants gesloten en ga zo nog maar even door. 
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Reizen is ook al niet aan te raden en  op dit punt worden de kerken in 

Zuid Europa en Turkije extra getroffen. Bijna overal zijn de kerkdiensten 
van de agenda afgevoerd, want er zijn nauwelijks toeristen en 

overwinteraars te bekennen. Dat begon al in maart 2020 en is nog steeds 

aan de orde. Ook al begint er licht aan het einde van de tunnel te 
schijnen, want het vaccineren komt op gang. Op de ene plek beter dan de 

andere, maar goed.  
Voor velen in Nederland is de digitale kerkdienst een ware uitkomst 

gebleken. Ook al wordt het samenkomen, samen zingen node gemist. En 
hoe sterk het verlangen naar ‘ terug naar normaal’ ook is, misschien 

moeten we dat ‘terug’  toch maar schrappen. Want dan hebben we er met 
elkaar niets van geleerd. 

En om leren is het lieve leven wel begonnen, ook in de verhalen van God 
en mensen. Zo werd er ooit een uittocht volbracht om ervan te leren, dat 

vrijheid te doen is, maar dan ook vooral te DOEN. Welbeschouwd bevatten 
alle feesten die aan deze aloude verhalen zijn ontleend een flinke portie ‘  

‘leren’ . Met als hoogtepunt het Paasfeest. Leren leven bij uitstek! In 
navolging van Jezus, Die ons juist dat heeft willen leren. 

Het bracht Hem in Zijn leven veel tegenwerking van machtigen en rijken, 

die vonden dat het goede leven alleen voor hen was weggelegd. Daar 
dacht Hij in Gods Naam genadig anders over en dat werd Zijn dood. 

Maar het verhaal gaat, dat het daarbij niet bleef. Het werd Pasen en het 
wordt steeds opnieuw Pasen. Feest van het leven dat er wezen mag voor 

mensen die er mogen zijn van God. En als we iets van het door God 
gegunde leven kunnen leren, dan is het dat wij dat pas echt goed kunnen 

doen, als wij er ook mogen en willen zijn voor elkaar. Ook als het 
tegenzit, juist dan. 

Onze kerken in het doorgaans zonnige zuiden maken moeilijke tijden 
door, maar de feesten, zeker ook het Paasfeest, mogen worden gevierd, 

hoe anders dan anders ook. En niet alleen ondanks alle beperkingen, 
maar ook van alle beperkingen kunnen we veel van het leven en van 

elkaar leren. Dat gebeurt ook op tal van plaatsen, waar de creativiteit en 
de saamhorigheid met veel hartstocht wordt gezocht en gevonden. Tal 

van initiatieven zullen ons als een zegen vergezellen, ook na Corona. 

Dan gaan we niet terug naar normaal, maar leven met een nieuw 
normaal, dankbaar voor de lessen die ons weerbaar hebben gemaakt. Iets 

om mee te nemen voorbij Pasen. Een opgewekt Pasen, ondanks alles, 
omdat wij samen met Jezus opgewekt mogen leven. Wij, als bestuur 

van de IPNZE, wensen het u allemaal toe! 
 

Ko Brevet,  
voorzitter. 
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Pastoraat 
 

 

Beste broeders en zusters, 
 

Weer een maand voorbij. Wat gaat 
de tijd hier toch snel. De 

Coronacijfers gaan in de regio 
Valencia de goede kant op. 

Verschillende leden zijn terug naar 
Nederland. 

 
De echtgenoot van Clari Spoor, Pieter, is opgenomen in het ziekenhuis 

voor een kaakoperatie. We wensen hem veel beterschap toe en dat hij 

snel weer thuis mag zijn bij Clarie.  
Hilda en Dick Windhoud testten weer positief op Corona, maar dat bleek 

vals alarm te zijn. Bij een tweede test bleken zij in blakende gezondheid 
te verkeren. 

Henny van der Heide is goed hersteld van haar knie-operatie, waar we blij 
mee zijn. 

De gezondheid van Henk Nijhof blijft redelijk stabiel. Hij heeft totaal geen 
bijwerkingen van de chemo’s. Toen er half februari weer een scan werd 

gemaakt (twee maanden na de eerste in december en nog vóór hij begon 
aan de chemo), kon de oncoloog hoegenaamd geen verslechteringen 

ontdekken. Daar zijn ze heel dankbaar voor. Over enkele weken wordt er 
weer een scan gemaakt en het is spannend wat daar uit zal komen. 

Anneke Nijhof heeft op 17 maart j.l. een nieuwe knie gekregen. Ook 
daarbij is reden tot dankbaarheid, omdat ze praktisch geen pijn heeft en 

de revalidatie volgens plan verloopt.     

De kerkenraad is bezig om opnieuw een pastoraal team te vormen. Er zijn 
enkele dames hiervoor benaderd en ik houd jullie van het verdere verloop 

op de hoogte. 
 

Mag ik jullie er nogmaals aan herinneren dat we, als er om wat voor zaken 
dan hulp nodig is, altijd paraat staan. 

 
 

Broederlijke groeten, 

Jos Vanhoutte 
email: jos.vanhoutte49@gmail.com   

tel: +34693382961  

mailto:jos.vanhoutte49@gmail.com
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Verjaardagen 
In de maand april zijn de volgende 
gemeenteleden of vrienden van de 

kerk jarig: 
 

 
15 april – Elske Haveman 

20 april – Ria de Bruijne 
25 april – Abram de Haan 

26 april – Rina van der Laan 
28 april – José Lindhout 

29 april – Ben Zuidhof 
 

 
 

We wensen jullie allen Gods zegen toe voor het komende jaar. 

 

Mijn eerste Semana Santa processie 
 
Nooit zal ik de nacht vergeten dat ik voor het eerst een processie mocht 

zien. Wij woonden toen in Torrevieja en al weken ervoor had ik de 
trommels gehoord van de groepen, die in de buurt gingen oefenen. 

Ik denk dat voor veel  mensen die uit het noorden van Europa komen, een 
van zo intense religieuse overgave getekende processie moeilijk te 

begrijpen is. Deze eerste processie had zo een impact op mij gehad, dat ik 
besloot zo iets griezeligs nooit meer te willen zien. 

Deze intensiteit joeg mij de rillingen over mijn rug en tranen in mijn ogen. 
Ik zag mannen kreunen onder de last van de zware Heiligentroon, 

trommelaars in een soort trance met bebloede vingers, mensen in een 

soort Ku Klux Klan-outfit soms een zwaar kruis slepend en zichzelf 
geselend tot hun kleding rood kleurde van hun bloed. Gillend van de pijn… 

alleen overstemd door het monotone gezang van diverse groepen 
vermomde meelopers.  

‘Waarom deze vermomming’ vroeg ik aan iemand van de toeschouwers 
die processies zoals deze blijkbaar al vaker had gezien. Hij gaf als 

antwoord dat zij niet als zondaars herkend willen worden.  
Op de terugweg naar huis liep ik langs restaurants, die allemaal nog 

geopend waren deze nacht en volzaten met feestvierende vrolijke 
mensen. Dat liet mij weer glimlachen en zelfs de regen ignoreren. Want 

het regent altijd met Pasen… misschien omdat de tranen van de zondaars 
dan niet opvallen. 
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Gezegend Paasfeest en veel positieve gedachten aan Hem Die ons 

beschermt en geleidt. 
 

Heide Schenkenberg 

 

Het regent ‘Aleluyas’ 
 
Eén keer in het jaar op Paaszondag worden de duizenden toeschouwers 

tijdens de processie in Elche bedolven onder een regen van bonte 
papiertjes. Uit ramen, balkons, terrassen, daken en zelfs vanaf de 

kerktoren tuimelen de papiertjes op de jubelende massa. Zij zijn een 
uitdrukking van grote vreugde over de opstanding van Jezus Christus. 

 
Zijn oorsprong heeft de ‘Aleluya-regen’ in de 18e eeuw. In de archieven 

kan men terugvinden dat in die tijd op de zaterdag voor paaszondag alle 
kerken donker waren en alle ramen gesloten. Maar als in de nachtmis het 

moment kwam dat de opstanding van Jezus werd verkondigd, veranderde 

de treurnis in vreugde. De ramen werden opengegooid, de lichten  
ontstoken en het bedekte standbeeld van de maagd Maria van het doek 

bevrijd.  
Als teken van grote vreugde gooiden de mensen toen de ‘Aleluyas’, die 

toen nog afbeeldingen van heiligen waren. In de loop van de tijd zijn de  
‘Aleluyas’ steeds bonter geworden en nog steeds vaak versierd met 

beelden van Heiligen of met Bijbelteksten. 
Soms wordt op scholen in Elche en Alicante een wedstrijd gehouden. De 

beste tekeningen worden dan op de papiertjes gedrukt. De broederschap 
van de opgestane Jezus (Christo Resucitado) in Alicante nam het gebruik 

van hun buurstad over en zo regent het ook in Alicante op Paaszondag 
‘Aleluyas ‘. 

Net als toen verzamelen ook vandaag kinderen de ‘Aleluyas’ en bewaren 
ze in een karton. Tot hun moeder alles opruimt en de papiertjes weggooit.  

Maar niet alle ‘Aleluyas ‘ eindigen in de container. Ook veel volwassen 

‘Illicitanos’,  zo worden de burgers van Elche genoemd, bewaren vooral de 
exemplaren met afbeelding van hun lievelingsheilige. Men beweert dat het 

geluk zal brengen. 
Waren er vroeger alleen maar bepaalde plekken waar die ‘Aleluyas’ 

werden geworpen, vandaag zijn dat miljoenen papiertjes die op het hele 
parcours op de toeschouwer regenen. 

‘Vreugde, vreugde louter vreugde’. Men zou haast denken dat Beethoven 
dit heeft gecomponeerd na een bezoek aan Elche. ‘Aleluya’ komt uit het 

latijn en het zal niemand verrassen dat het afkomstig is van Halleluja wat 
betekent ‘blije lofprijzing’. Laten wij wensen dat de traditie in Elche en 

Alicante nog lang mag voortbestaan. Er zijn maar twee redenen waarom 
de processie niet plaats vindt en dat is veel regen en jammer genoeg onze 
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huidige Corona. Laten wij hopen dat deze ziekte gauw tot het verleden 

behoort en wij weer vrolijk roepen: 
 

“Halleluja … het regent ‘Aleluyas’.” 
 
Heide Schenkenberg 
 

 
 

Aktiviteiten       
 

Inspiratie-bijeenkomsten 
 
Gelukkig, we mogen elkaar weer zien en 

spreken en wel elke woensdagochtend om 
11.00 uur op het terras bij de kerkzaal. 

Onder leiding van de predikant worden er 
verschillende onderwerpen/bijbelgedeelten 

behandeld. U bent van harte welkom om 
mee te denken en om mee te praten! 

 
P.S. Wat hierboven is geschreven is afhankelijk van de 

weersomstandigheden op dat moment. U hoort via de afkondigingen aan 
het begin van de dienst op zondag of deze bijeenkomsten al dan niet 

doorgaan. We houden dus nog even een slag om de arm. 

 

 

 

 

 

Wandelen met elkaar  
Elke donderdagochtend om 10.00 uur;  
verzamelen bij de Consum in Rojales, achter de 

BP-pomp. 
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De pen is doorgegeven aan… 
 

   Gré en Paul van ‘t Hoff 

 

 
Wij, Gré en Paul van ‘t Hoff, hebben in de 

afgelopen Coronatijd veel aan het gebed 
gehad van Johan Visser (zie hieronder).  

Dit gebed stond in het informatieblad ‘De 
Bijblijver’ van onze kerk in Middelharnis. Wij 

willen jullie dit gebed niet onthouden en 
vertrouwen erop dat het ook jullie steun kan 

en mag geven in deze moeilijke en soms 
lastige tijd.                     

Wij zijn in 2013 via onze zoon (deze had 
reeds daar een appartement) in Rojales 

terecht gekomen en sinds die tijd bezoekers 
van ‘De Hoeksteen’. Wij bezoeken graag de 

erediensten van deze kerk en voelen ons 

zeker thuis en hebben de warmte en zorg 
ervaren tijdens een ongeval van Gré in 

Spanje. In Nederland wonen wij in 
Sommelsdijk, een leuk plaatsje op het eiland Goeree-Overflakkee.                        
*************************************************************************** 

Eeuwige God, 
Nu ons leven is stilgevallen,                                                                                                             

een virus zand in de machine heeft gestrooid,                                                                                  
een crisis de normale gang van zaken verstoort,                                                                                      

keren we ons tot U en bidden:                                                                                                                    
In onze angst en onzekerheid, om vertrouwen,                                                                                    

in onze overlevingsdrang, om oog voor elkaar,                                                                                                 
in ons zoeken naar veiligheid, om overgave,                                                                                    

in onze onmacht en kwetsbaarheid, om vrede. 

Wij bidden U, barmhartige Vader, voor hen die ziek zijn                                                                 
om bescherming, genezing en goede zorg.                                                                                      

Wij bidden U, voor hen die sterven                                                                                                  
om Uw genade en nabijheid.                                                                                                           

Wij bidden U, voor hen die zorgen,                                                                                             
artsen, verpleegkundigen, verzorgenden,                                                                                                

om moed, kracht, volharding en zegen.                                                                                          
Wij bidden U, voor hen die besturen                                                                                                  
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om wijsheid, daadkracht en zegen.                                                                                                        

Wij bidden U, heilige God, ook om de moed en openheid                                                                   
om in deze crisis ons te laten storen en uw stem te horen,                                                                             

om in het stilgevallen leven tot inkeer en inzicht te komen,                                                                           

om oog te krijgen voor het lijden en onrecht in de wereld,                                                                                      
om te beseffen wie we zijn en waar het op aankomt.  

Bewaar ons, genadige Vader, in en door deze crisis heen,                                                                           
en maak met ons een nieuw begin,                                                                                                               

in de Naam van Jezus,                                                                                                                     
Die ons Uw oersterke liefde heeft geschonken                                                                                                     

door crisis, lijden en dood heen.     
Amen 

 

WhatsAppgroep  
 

Toen in januari de kerk opnieuw moest sluiten vanwege Corona is er de 

WhatsAppgroep ‘Samen’ gestart onder de mensen die op dat moment in 
Spanje waren. Dit blijkt een fijne manier om met elkaar te communiceren 

en op de hoogte te blijven van elkaars wel en wee. En om elkaar te helpen 
waar nodig en mogelijk.  

Inmiddels zijn er mensen gekomen en vertrokken en het is niet handig om 
dit steeds aan te passen in de groep. En dat is ook niet nodig want onze 

leden en bezoekers in Nederland kunnen ook meedoen. 
Veel mensen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor deze 

groep, maar ik heb niet van iedereen een telefoonnummer of emailadres. 

Daarom ook langs deze weg de vraag of u/jij wilt worden toegevoegd aan 
deze groep.  

Nog even voor de duidelijkheid, deze groep gaat niet uit van de 
kerk/kerkenraad. Mededelingen van de kerkenraad worden gedaan door 

de scriba, via de mail en/of de Nieuwsbrief. Kerkenraadsleden zijn ook 
'maar gewone' gemeenteleden en kunnen in die hoedanigheid wel lid van 

deze groep zijn. 
 

U kunt zich onder vermelding van uw telefoonnummer opgeven via email 
of WhatsApp.  

 
Hartelijke groet,  

Henny Schuurman 
hschuurman35@gmail.com 

0031 6522 76 330 
 
 
 
 

mailto:hschuurman35@gmail.com
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Wie, Wat, Waar?  
Kerkenraad 
Praeses/Ouderling: 
Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10 

E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl 
 

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling: 
Bernhard de Vries, tel. +31 6 837 072 27 

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL 
 

Pastoraat/Ouderling 
Jos Vanhoutte, tel. +34 6 933 829 61 

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com 

 
Diaconie/Diaken: 

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94 
E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl 

 
 

Scriba/Ouderling/Redactie: 
Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18 

E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl 
E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl 
 

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden 

 

Financiën 
Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is 

CAIXESBB t.n.v. Iglesia  Evangelica Holandesa en Guardamar.  
Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de 

Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, 
waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in 

Nederland. 

 

Adressen 
 
Pastorie 
Urbanizacion Benimar ll  
Calle Conjunto Gema ll no. 4, Vivienda 231 

03170-Rojales (Alicante) 
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841 

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com  
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Kerkzaal 
Los Angelos 
Plaza de los Halcones 27 

03183 Torrevieja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNET 

Website:  www.iggds.nl  
E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl 

Copy inzenden: redactie@iggds.nl  
 

BEZOEK ONZE WEBSITE:  WWW.IGGDS.NL 
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